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Pozměňovací návrh  1 

Martin Häusling, Max Andersson 

za skupinu Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

za skupinu GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

za skupinu EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patenty a práva šlechtitelů rostlin 

Společný návrh usnesení 

Bod -1 (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  -1. konstatuje, že obavy, které vyjádřil 

Parlament ve svém usnesení ze dne 

10. května 2012, v němž podpořil právo 

zemědělců využívat a šlechtit genetický 

materiál a obhajoval rozsáhlou 

šlechtitelskou výjimku, dosud nebyly 

zohledněny; 

Or. en 
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16.12.2015  B8-1394/2015 }  

 B8-1395/2015 }  

 B8-1399/2015 }  

 B8-1400/2015 } RC1/Am. 2 

Pozměňovací návrh  2 

Martin Häusling, Max Andersson 

za skupinu Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

za skupinu GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

za skupinu EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patenty a práva šlechtitelů rostlin 

Společný návrh usnesení 

Bod 1 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vyjadřuje své znepokojení nad tím, že by 

nedávné rozhodnutí Velkého stížnostního 

senátu Evropského patentového úřadu ve 

věci G2/12 (o rajčatech) a G2/13 (o 

brokolici) mohlo vést k vyššímu počtu 

patentů udělených EPÚ pokud jde o 

charakteristické znaky, které se do nových 

odrůd zavádějí v podstatě biologickými 

postupy, jako je křížení a selekce; 

1. vyjadřuje své znepokojení nad tím, že by 

nedávné rozhodnutí Velkého stížnostního 

senátu Evropského patentového úřadu ve 

věci G2/12 (o rajčatech) a G2/13 (o 

brokolici) mohlo vést k vyššímu počtu 

patentů udělených EPÚ, pokud jde o 

charakteristické znaky přítomné v nových 

odrůdách nebo charakteristiky rostlin, 

které se do nových odrůd zavádějí v 

podstatě biologickými postupy, jako je 

křížení a selekce; 

Or. en 



 

AM\1081967CS.doc PE574.464v01-00 } 

 PE574.465v01-00 } 

 PE574.469v01-00 } 

 PE574.470v01-00 } RC1 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

16.12.2015  B8-1394/2015 }  

 B8-1395/2015 }  

 B8-1399/2015 }  

 B8-1400/2015 } RC1/Am. 3 

Pozměňovací návrh  3 

Martin Häusling, Max Andersson 

za skupinu Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

za skupinu GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

za skupinu EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patenty a práva šlechtitelů rostlin 

Společný návrh usnesení 

Bod 2 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. naléhavě vyzývá Komisi, aby objasnila 

oblast působnosti a výklad směrnice 

98/44/ES, a zejména jejího článku 4 a také 

čl. 12 odst. 3 písm. b) a čl. 13 odst. 3 písm. 

b), s cílem zajistit právní jednoznačnost, 

pokud jde o zákaz patentovatelnosti 

produktů získaných v podstatě 

biologickými postupy, a také aby objasnila, 

že je dovoleno provádět šlechtění za 

použití biologického materiálu spadajícího 

do oblasti působnosti patentu; 

2. naléhavě vyzývá Komisi, aby objasnila 

oblast působnosti a výklad směrnice 

98/44/ES, a zejména jejího článku 4 a také 

čl. 12 odst. 3 písm. b) a čl. 13 odst. 3 písm. 

b), s cílem zajistit právní jednoznačnost, 

pokud jde o zákaz patentovatelnosti 

produktů získaných v podstatě 

biologickými způsoby a tyto způsoby, a 

aby objasnila, že je dovoleno provádět 

šlechtění za použití biologického materiálu 

spadajícího do oblasti působnosti patentu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  4 

Martin Häusling, Max Andersson 

za skupinu Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

za skupinu GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

za skupinu EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patenty a práva šlechtitelů rostlin 

Společný návrh usnesení 

Bod 3 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. vyzývá Komisi, aby své vysvětlující 

prohlášení týkající se patentovatelnosti 

produktů získaných v podstatě 

biologickými způsoby sdělila EPÚ, aby 

bylo možno jej používat jako doplňkový 

interpretační prostředek;  

3. vyzývá Komisi, aby své objasnění 

týkající se patentovatelnosti charakteristik 

rostlin a produktů získaných v podstatě 

biologickými způsoby nebo které by takto 

mohly být získány, sdělila EPÚ, aby bylo 

možno jej používat jako doplňující 

prostředek výkladu;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  5 

Martin Häusling, Max Andersson 

za skupinu Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

za skupinu GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

za skupinu EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patenty a práva šlechtitelů rostlin 

Společný návrh usnesení 

Bod 4 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

zajistily, že Unie bude garantovat přístup a 

možnost použití materiálu získaného v 

podstatě biologickými způsoby pro účely 

šlechtění rostlin, tak aby nedošlo 

k případné interferenci s postupy členských 

států, pokud jde o zajištění šlechtitelské 

výjimky;   

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

zajistily, že Unie bude garantovat přístup a 

možnost použití materiálu získaného v 

podstatě biologickými způsoby pro účely 

šlechtění rostlin, tak aby nedošlo 

k případné interferenci s postupy členských 

států, pokud jde o zajištění rozsáhlé 

šlechtitelské výjimky; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  6 

Martin Häusling, Max Andersson 

za skupinu Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

za skupinu GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

za skupinu EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patenty a práva šlechtitelů rostlin 

Společný návrh usnesení 

Bod 5 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. vyzývá Komisi, aby v rámci 

mnohostranných diskusí o harmonizaci 

patentového práva usilovala o vyloučení 

patentovatelnosti v podstatě biologického 

způsobu šlechtění; 

5. vyzývá Komisi, aby v rámci 

mnohostranných diskusí o harmonizaci 

patentového práva usilovala o vyloučení 

patentovatelnosti v podstatě biologického 

způsobu šlechtění a takto získaných 

produktů; 

Or. en 

 

 

 


